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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αθλητή-τριας για την περίοδο 2020-2021
Με την παρούσα αίτηση εγγραφής επιθυμώ ο Αθλητής-τρια να αποκτήσει την Αθλητική Ιδιότητα ως ενεργό μέλος
του Α.Ο. Βουλιαγμένης στο εξής ως «Όμιλος» για την αθλητική περίοδο 2020-2021.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αθλητή-τριας
Επώνυμο- Όνομα:
Ημερομηνία Γέννησης:
Άθλημα - Τμήμα:
Διεύθυνση κατοικίας:
Τηλέφωνο σταθερό:
Τηλέφωνο κινητό:
Email επικοινωνίας:
Γονέα/Κηδεμόνα
Επώνυμο- Όνομα:
Διεύθυνση κατοικίας:
Τηλέφωνο σταθερό:
Τηλέφωνο κινητό:
Email επικοινωνίας:
Στοιχεία Εκπαίδευσης ανηλίκου
Σχολείο:
Τάξη:
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ενημερώθηκα από την Γραμματεία του Ομίλου για τις ώρες προπονήσεων, τους προπονητές, τις συνθήκες και
τα προγράμματα άθλησης.
2. Ενημερώθηκα από το site του Ομίλου για τον κανονισμό λειτουργίας που διέπει τα αθλήματα ποδόσφαιρου
και μπάσκετ , τους οποίους και αποδέχομαι.
3. Επισκέφθηκα τους χώρους προπονήσεων ,του αθλήματος του οποίου επιθυμώ να συμμετάσχω εγώ ή το παιδί
μου και τους θεωρώ ασφαλείς και κατάλληλους για άθληση, συμφωνώ δε ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή
εμού ή του παιδιού μου στις προπονήσεις, στους φιλικού και επίσημους αγώνες, σε τουρνουά καθώς και σε
όλες τις εκδηλώσεις της ομάδας, αγωνιστικές και κοινωνικές.
4. Ενημερώθηκα πως οι Αθλητές-τριες, για την συμμετοχή τους στις προπονήσεις και στους αγώνες, υποχρεούνται
να κατέχουν θεωρημένη από ιατρό και σε ισχύ για όλη την αθλητική περίοδο, Κάρτα Υγείας Αθλητή, την οποία
και πρέπει να προσκομίσω στην Γραμματεία, πριν την έναρξη της αθλητικής περιόδου.
5. Ενημερώθηκα πως οι Αθλητές-τριες, υποχρεούνται να κατέχουν θεωρημένη από ιατρό, Ιατρική βεβαίωση
Covid-19, συνοδευόμενη από το απόρρητο ιατρικό ιστορικό αθλητή, την οποία και πρέπει να προσκομίσω στην
Γραμματεία, πριν την έναρξη της αθλητικής περιόδου και να την θεωρώ εκ νέου, όποτε αυτό μου ζητηθεί.
6. Ενημερώθηκα πως απαιτείται υπογεγραμμένο το έντυπο της Γ.Γ.Α. «Δελτίο καταγραφής αθλούμενου για την
ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα» το οποίο και προσκόμισα στην Γραμματεία του ομίλου.
7. Έχω λάβει γνώση από το site της Γ.Γ.Α. για τις «Πρακτικές Οδηγίες Γ’ Φάσης για την ασφαλή άσκηση σε
οργανωμένους αθλητικούς χώρους» (Αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/256761/507/1-6-2020) τις οποίες αποδέχομαι.
8. Έχω λάβει γνώση για τις οδηγίες της υγειονομικής επιστημονικής επιτροπής της Γ.Γ.Α. ενόψει της επανέναρξης
της προπονητικής και αγωνιστικής δραστηριότητας στο site της Γ.Γ.Α. (https://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltiatupou/3084-2020-08-21-12-40-58) τις οποίες αποδέχομαι.
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9. Ενημερώθηκα πως οι Αθλητές-τριες για τα αθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και στίβου, πρέπει να
προσέρχονται στις προπονήσεις υποχρεωτικά με αθλητική περιβολή με τα διακριτικά του Ομίλου, την οποία
μπορώ να την προμηθευτώ από τη Γραμματεία του Ομίλου.
10. Ως Γονέας ή Κηδεμόνας φέρω την αποκλειστική ευθύνη για την μετακίνηση του παιδιού μου (προσέλευσηαποχώρησή), στο χώρο που ορίζεται κάθε φόρα για προπόνηση, αγώνα, ή άλλη δραστηριότητα του Ομίλου.
11.Ως Γονέας ή Κηδεμόνας υποχρεούμαι να ενημερώνω τον Όμιλο για τυχόν προβλήματα σωματικής και ψυχικής
υγείας του Αθλητή, τα οποία τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής και μεταχείρισης.
12.Ως Αθλητής-τρια ή ως Γονέας/Κηδεμόνας είμαι υπεύθυνος για τις οικονομικές υποχρεώσεις μου ή του Αθλητήτριας, οι οποίες πρέπει να καταβάλλονται στις αρχές κάθε μήνα, στην γραμματεία του Ομίλου.
13.Ως Αθλητής-τρια ή ως Γονέας/Κηδεμόνας γνωρίζω ότι η μηνιαία συνδρομή, αφορά την τρέχουσα αγωνιστική
περίοδο και δεν μειώνεται από ενδεχόμενες απουσίες του αθλητή-τριας ή του παιδιού μου από τις προπονήσεις
παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ασθενείας.
14.Γνωρίζω και είμαι ενήμερος για τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την διάρκεια των προπονήσεων και των
αγώνων και απαλλάσσω από κάθε ευθύνη τους προπονητές και τον Όμιλο σε περίπτωση οποιουδήποτε τυχόν
ατυχήματος ή τραυματισμού εμού ή του παιδιού μου.
15. Γνωρίζω ότι ο Όμιλος παρέχει διπλωματούχο Φυσικοθεραπευτή, ο οποίος παρευρίσκεται καθ’ όλη την διάρκεια
των προπονήσεων και των αγώνων στις εγκαταστάσεις του Δ.Α.Κ. Βουλιαγμένης ώστε να αντιμετωπίζονται οι
έκτακτοι μικροτραυματισμοί και οι αποθεραπείες των αθλητών-τριών.
16.Γνωρίζω ότι ο Όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια αντικειμένων και ρούχων των Αθλητών, οι
οποίοι θα πρέπει να αποφεύγουν να φέρουν μαζί τους πράγματα αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο Όμιλος σας ενημερώνει δια του παρόντος, ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε ηλεκτρονική και
έγχαρτη μορφή, τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής αθλητή-τριας, δεδομένα
υγείας αθλητή-τριας, στατιστικής φύσεως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, εφαρμοζόμενων των σχετικών
διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ήτοι τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Ο Όμιλος συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα από εσάς αποκλειστικά προς τον σκοπό της διασφάλισης της
ομαλής λειτουργίας του, της εκτέλεσης της μεταξύ μας συνεργασίας και της προστασίας της ασφάλειας και της
υγείας των αθλητών-τριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η νόμιμη βάση της ως άνω επεξεργασίας είναι,
αφενός, η δια της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας, και, αφετέρου, το γεγονός ότι η επεξεργασία
των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας συνεργασίας.
Ειδικά ως προς τα προσωπικά δεδομένα των γονέων που περιέχονται στην παρούσα, νόμιμη βάση επεξεργασίας
είναι, πέραν της δια της παρούσας χορηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσής του ενός γονέα-κηδεμόνα, η
ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος του Ομίλου για επικοινωνία με τους γονείς-κηδεμόνες για λόγους που
αφορούν τον αθλητή-τρια. Ειδικά ως προς τα δεδομένα υγείας νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι, αφενός, η δια της
παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας, και, αφετέρου, το ότι η γενόμενη επεξεργασία είναι
απαραίτητη για σκοπούς παροχής ιατρικής βοήθειας στον αθλητή-τρια, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας δεν θα διαβιβασθούν περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή σας. Επίσης, ο Όμιλος δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε
χώρα εκτός της Ε.Ε. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και τα αρμόδια μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου, οι οποίοι θα τα
επεξεργασθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος.
Περαιτέρω, ορισμένα από τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από αρμόδιες Ενώσεις.
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Ο Σύλλογος θα τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για
την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας καθώς και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται
προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις του και για την υπεράσπισή του έναντι τυχόν νομικών
αξιώσεων. Μετά δε το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος θα προβεί στην οριστική διαγραφή των ως άνω
προσωπικών δεδομένων
Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην
Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης,
περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων καθώς και μετά τη
θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, το δικαίωμα φορητότητας αυτών. Σε
περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, ο Όμιλος θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο
για την έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματος σας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της
Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας,
ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των
ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.
Επίσης, διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο
να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δεν θα είμαστε σε θέση να κάνουμε χρήση
των ως άνω προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία:

/

/

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που προσκόμισα είναι αληθή και δηλώνω ότι αποδέχομαι :




Τους όρους συμμετοχής της παρούσας αίτησης,
Τους όρους για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων καθώς και του παιδιού μου.
Συμφωνώ / Διαφωνώ ο Όμιλος να δημοσιεύει στο site ( https://www.aovouliagmenis.gr ) που διατηρεί,
καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook-Instagram), ψηφιακό υλικό με φωτογραφίες και
βίντεο του αθλητή-τριας, από τις δράσεις και εκδηλώσεις του Ομίλου γνωρίζοντας ότι ο Όμιλος δεν έχει
καμία ευθύνη για την αναδημοσίευση τους από άλλα site ή άλλα μέσα ενημέρωσης
και αιτούμαι την ένταξη μου ή του παιδιού μου στον Όμιλο.

Ο/Η
ΑΙΤΩΝ / ΑΙΤΟΥΣΑ
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